
ข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.

นายมณเฑียร เจริญผล
รองผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ



กรอบแนวคดิใชจ้า่ยเงินแผ่นดนิ

การใชจ้า่ยเงินหรอืทรพัยส์นิของแผ่นดนิตอ้ง

ท าหลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษร ประกอบการ

ด าเนินการหรอืการเบกิจา่ยตามทีก่ฎหมาย

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรกี าหนด
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หลกักฎหมายมหาชน หลกักฎหมายเอกชน

ประชาชนทัว่ไปจนท.ของรฐัท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้ตามกฎหมาย

หลกัการ

จะกระท าการส่ิงใดได้ ต้องมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั
ของทางราชการก าหนดให้
อ านาจไว้เท่านัน้ ( กฎหมาย
จ ากดัสิทธ์ิ )

สามารถกระท าการส่ิงใดๆ
ได้ทุกอย่าง ถ้าไม่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบัของทาง
ราชการห้ามไว้



พรบ.วนัิยการเงนิการคลงัของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนีผู้กพนัหรือจ่ายเงินได้กแ็ต่โดยอาศัย

อ านาจทีม่ีอยู่ตามกฎหมาย

การก่อหนีผู้กพนัและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าทีห่รือการด าเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยดั โดย
พจิารณาเป้าหมาย ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิภาพของ
หน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยงานของรัฐน้ันด้วย



อ านาจหน้าที่

◼ กฎหมายจดัต ัง้

◼ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

◼ กฎหมายอืน่



หน้าที่+อ านาจ

กฎหมายจัดตั้ง

• พ.ร.บ.อบจ.
• พ.ร.บ.เทศบาล
• พ.ร.บ.อบต.

พ.ร.บ.แผน

• มาตรา ๑๖ เทศบาล และ อบต.
• มาตรา ๑๗ อบจ.

กฎหมายอืน่

• พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐
• พ.ร.บ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘
• พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ



ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาล
เทศบาลต าบล มาตรา 50 และ 51

เทศบาลเมือง  มาตรา 53 และ 54

เทศบาลนคร   มาตรา 56 และ 57

“ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาล...มหีน้าทีต่อ้งท าในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี้
- รกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

- ให้มีและบ ารงุทางบกและทางน ้า

- ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ

- ให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา/โรงฆ่าสตัว/์ตลาด/ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

- ให้มีและบ ารงุสถานท่ีส าหรบัการกีฬาและพลศึกษา

- ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพิ้การ

ทุกเทศบาลอ านาจหน้าทีต่ามมาตรา 57 ทว ิและตร(ีขอ รมว.มท.) – 59
*ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี่ +การมีส่วนรว่ม +แผนพฒันาท้องิิน่*

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาล
เทศบาลต าบล มาตรา 50 และ 51

เทศบาลเมือง  มาตรา 53 และ 54

เทศบาลนคร   มาตรา 56 และ 57

“ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาล...มหีน้าทีต่อ้งท าในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี้
- รกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

- ให้มีและบ ารงุทางบกและทางน ้า

- ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ

- ให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา/โรงฆ่าสตัว/์ตลาด/ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

- ให้มีและบ ารงุสถานท่ีส าหรบัการกีฬาและพลศึกษา

- ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพิ้การ

ทุกเทศบาลอ านาจหน้าทีต่ามมาตรา 57 ทว ิและตร(ีขอ รมว.มท.) – 59
*ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีดี่ +การมีส่วนรว่ม +แผนพฒันาท้องิิน่*



มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย อบต.มหีน้าทีต่อ้งท าในเขต อบต.
ดงัต่อไปนี้ เช่น

(1) จดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาทางน ้าและทางบก.....
(2.) รกัษาความสะอาด.....
(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
(5) ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
(6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร......

มาตรา 68 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย อบต.อาจจดัท ากจิการในเขต อบต. 
ดงัต่อไปนี้ เช่น
- - ใหม้ตีลาด/ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม

- กจิการเกีย่วกบัการพาณชิย.์......

มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย อบต.มหีน้าทีต่อ้งท าในเขต อบต.
ดงัต่อไปนี้ เช่น

(1) จดัใหม้แีละบ ารงุรกัษาทางน ้าและทางบก.....
(2.) รกัษาความสะอาด.....
(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
(5) ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
(6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร......

มาตรา 68 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย อบต.อาจจดัท ากจิการในเขต อบต. 
ดงัต่อไปนี้ เช่น
- - ใหม้ตีลาด/ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม

- กจิการเกีย่วกบัการพาณชิย.์......



พ.ร.บ. อบจ. ๒๕๔๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
มาตรา ๔๕ อบจ.มอี านาจหน้าทีด่ าเนินกจิการภายในเขต อบจ.ดงัต่อไปนี้
(๑) ............
(๘)        อบจ.มีอ านาจหน้าที่จัดท ากจิการใดๆอนัเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
เขต อบจ. และสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมด าเนินการ หรือให้ อบจ.จัดท า

กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๔๑)
ในกจิการต่อไปนีเ้ป็นกจิการทีร่าชการส่วนท้องถิน่สมควรให้ อบจ.ร่วมด าเนินการ
หรือให้ อบจ.จดัท า
(๑) จัดให้มีน า้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู
(๙) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
(๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดขีองประชาชน
(๑๑) จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ่น
(๑๒) จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกฬีา สถานพกัผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและสวน
สัตว์ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมส าหรับราษฎร        
(๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ   
(๑๔) ป้องกนัและบ าบัดรักษาโรค
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ . พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗



พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

มาตรา 16 ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลมอี านาจและหน้าทีใ่นการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเองดงันี ้
(1) การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง
(8) การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
(9) การจดัการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเดก็ สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปัิญญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอนัดขีอง
ท้องถิ่น 
(13) การจดัให้มแีละบ ารุงรักษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกฬีา 
(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย



พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่                                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคบัมาตรา ๑๖ ให้ อบจ.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดงันี ้
(๑) จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง  หรือประสานแผนการจัดท าแผนพฒันาจังหวดัตามระเบียบที่ 

ครม.ก าหนด
(๒) การสนับสนุน อปท.อ่ืนในการพฒันาท้องถิ่น
(๖)  การจัดการศึกษา
(๑๐) จัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน า้เสีย
(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม
(๑๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน า้ที่เช่ือมต่อระหว่าง อปท.
(๑๘) ส่งเสริมการกฬีา จารีตประเพณ ีและวฒันธรรมอนัดงีามของท้องถิ่น
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ
(๒๒)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(๒๓)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเดก็ สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๒๙) กจิการอ่ืนใดตามที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด



แผนพฒันาทอ้งถิน่

◼ การจดัท าแผนพฒันาใหผ่้านประชาคมเพือ่

สรา้งการมสีว่นรว่ม

◼ สอดคลอ้งแผนพฒันาจงัหวดั และยดึ

หลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี

◼ จดัท าบญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน
• มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย และ
กลยุทธ ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึน้ส าหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหน้าและใหค้วามหมายรวมถงึ
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน

• เป็นโครงการพัฒนาทีมี่วัตถุประสงคจั์ดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะที่สนองต่อแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทศันท์ีก่ าหนดไว้

• แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แสดงถงึรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพืน้ทีข่อง
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ประจ าปีงบประมาณน้ัน ภายใน ๓๐ วัน

• ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/์โครงการ เพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิน่ ภายใน ๖๐ วัน



แผนพฒันาท้องถิน่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพฒันาท้องถิน่เป็นกรอบในการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ และงบประมาณจาก
เงนิสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มกีารปฏิบัตใิห้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามโครงการพฒันาทีก่ าหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถิน่”

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที ่ดงันี้

.......
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวนั โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



การเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิน่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561
ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลีย่นแปลงแผนพฒันา

ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาท้องถิ่น ทีเ่ปลีย่นแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พจิารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญตัสิภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิน่ที่
เกีย่วกบัโครงการพระราชด าริ งานพระราชพธีิ รัฐพธีิ นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน 
ต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาท้องถิ่นทีเ่พิม่เตมิ หรือเปลีย่นแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพจิารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย



การจดัท างบประมาณ

◼ ใชแ้ผนพฒันาของอปท. เป็นแนวทางการจดัท างบประมาณ

◼ มทีีม่าและรายละเอยีดของแผนงาน/งานอย่างชดัเจน

◼ กจิกรรมสอดคลอ้งวตัถปุระสงค ์

◼ งบประมาณตอ้งเป็นโครงการ/เร ือ่งทีไ่ม่ซ า้ซอ้นกบั อปท.อืน่

◼ โครงการ แผนงาน หรอืงาน ตอ้งมุ่งเน้นผลสมัฤทธิแ์ละ

ประสทิธภิาพในการใชจ้า่ยเงินแผ่นดนิ



พรบ.วนัิยการเงนิการคลงัของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑
การคลงัท้องถิ่น

มาตรา ๖๕ การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนีผู้กพนั และ
การบริหารทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยต้องพจิารณาผลสัมฤทธ์ิ ความคุ้มค่า ความประหยดั 
และภาระทางการคลงัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตด้วย



การน าแผนพฒันามาเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธีิการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้กระท าตามทีม่กีฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ค าส่ัง หรือหนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจดัท างบประมาณ

ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงนิ หรือก่อหนีผู้กพนัได้ตาม
ข้อความทีก่ าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ 
ทั้งนี ้ต้องมกีฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ค าส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จ่าย และมเีงนิรายได้เพยีงพอทีจ่ะเบิกจ่ายได้



การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามที่“ระเบียบ ข้อบังคบั”ก าหนด

❑ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ อปท.
❑ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการงบประมาณ
❑พ.ร.บ.และระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
❑ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน
❑ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
❑ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ
❑ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขัน
กฬีาฯ
❑ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่อปท.

ตวัอย่าง เช่น



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที ่อปท. พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

(1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นพจิารณาใช้จา่ยงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑข์องกระทรวงการคลัง 
โดยอนุโลม

(2)การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
พจิารณาใช้จา่ยงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑท์ีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
หรือหลักเกณฑข์องกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์โดยอนุโลม

(3) การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นพจิารณาใช้จา่ยงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑข์องกระทรวง
สาธารณสุขโดยอนุโลม

(4) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นพจิารณาใช้จา่ย
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยอนุโลม

ข้อ 16 การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ดงัต่อไปนี้



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหนา้ท่ี อปท. พ.ศ.2560 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

• การช่วยเหลือเบือ้งตน้

ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภยัในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไม่ว่า
จะมีการประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็
ตาม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนใน
เบือ้งต้น โดยฉับพลันทนัที เพือ่การด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดอืดร้อนเฉพาะ
หน้า หรือระงบัสาธารณภยั หรือเพือ่คุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์น หรือป้องกนั
ภยันตรายทีจ่ะเกดิแก่ประชาชน ได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจหน้าทีต่าม
กฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพจิารณา

ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพือ่เยียวยาและฟ้ืนฟหูลังเกิดสาธารณภยั 
หรือการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงบัโรคติดต่อ หรือ
การช่วยเหลือเกษตรกรผูมี้รายไดน้้อยใหเ้สนอคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบกอ่น



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหนา้ท่ี อปท. พ.ศ.2560 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

ข้อ 7 กรณีมีความจ าเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลือประชาชนเพือ่เยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟหูลังเกิดสาธารณภยั ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการ ดังนี้

(1) กรณีมีการประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิตัิกรณี
ฉุกเฉินในพืน้ทีเ่กดิภยั ใหร้ายงานอ าเภอ หรือจงัหวัด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพือ่พจิารณาน าเงนิทดรองราชการเพือ่การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พบิตัิ ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

(2) กรณีมิได้ประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณี
ฉุกเฉินในพืน้ทีเ่กดิภยั ในการช่วยเหลือประชาชน ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นเสนอคณะกรรมการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลือ 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหนา้ท่ี อปท. พ.ศ.2560 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

ข้อ 9 ใหค้ณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มี
อ านาจหน้าที ่ดังนี้

(1) ใหน้ ารายช่ือของประชาชนทีไ่ดรั้บความเดอืดร้อนทีส่ ารวจโดยหน่วยงานของ
รัฐและรายช่ือประชาชนทีย่ืน่ลงทะเบยีนขอรับความช่วยเหลือต่อองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นตามข้อ 12 และสถานทีก่ลางตามข้อ 19 มาใช้ในการพจิารณา
ช่วยเหลือประชาชนตามระเบยีบนี้

(2) ปิดประกาศรายช่ือประชาชนตาม (1) ทีจ่ะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ สถานทีก่ลาง และทีท่ าการหมู่บา้น ชุมชนใหท้ราบ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบหา้วัน
(3) รายงานผลการพจิารณาใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพือ่ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าทีต่อ่ไป
(4) ควบคุมการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละเป็นธรรม
(5) การปฏบิตัิหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบนี้



ระเบียบการเงินที่เกีย่วข้อง
◼ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวธีิการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 ข้อ 19 ข้อ 26 และข้อ 27

◼ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 ข้อ 11
ข้อ 14 ข้อ 17 และข้อ 18

◼ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ และ
การตรวจเงนิ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ ข้อ 87 และข้อ 89

◼ หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยที่เกีย่วข้อง เช่น หนังสือ ว 1608 ลงวนัที่ 17 
มนีาคม 2563(เงนิสะสม) หรือหนังสือ ว 2120 ลงวนัที่ 29 เมษายน 2563(การ
ช่วยเหลือประชาชน) รวมทั้ง หนังสือ ว 1842 ลงวนัที่ 26 มนีาคม 2563(การจดัหา
สถานที่ อุปกรณ์ หรืออุดหนุนเงนิ) และหนังสือ มท.ด่วนที่สุดที่ /ว ๔๑๑๖ ลว. ๑๙ ก.ค.
๒๕๖๔ ประกอบหนังสือ มท.ด่วนที่สุดที่ /ว ๑๕๖๒ ลว. ๒๑ ก.ค.๒๕๖๔ (การควบคุม/
กกัตวั ก่อนส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม) เป็นต้น



หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยที่เกีย่วข้อง 
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1842 ลว 26 มนีาคม 2563
◼ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ก าหนดว่า 

◼ 1. เม่ือเกดิโรคติดต่อ โรคติดต่ออนัตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงั หรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกดิ
โรคดงักล่าวในเขตพืน้ที่ซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
หรือสนับสนุนให้มีการป้องกนั การควบคุมการแพร่ และการระงบัการระบาดของโรคน้ัน หรือสร้าง
ภูมิคุ้มกนัโรคให้กบัผู้ที่มีภาวะเส่ียง 

◼ 2. การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกีย่วกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ให้เกดิการ
ปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวงัป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ

◼ 3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกดิโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกดิโรคตามข้อ 13 ประสานหน่วยงานที่
รับผดิชอบด าเนินการป้องกนั การควบคุม การแพร่ และการระงบัการระบาดของโรค โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว

◼ 4.กรณมีีหน่วยงานที่รับผดิชอบภารกจิดงักล่าว แต่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม หรือไม่
สามารถระงบัการระบาดของโรคติดต่อได้ จะส่งผลท าให้เกดิการแพร่ระบาด ที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ
ชีวติของประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ การป้องกนั และควบคุมโรคได้ 



หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1842 ลว 26 มีนาคม 2563 (ต่อ)

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวดัให้รับผดิชอบ หรือร่วม
ด าเนินการกบัหน่วยงานอ่ืนในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถ
จัดหาสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เช่น ยา เวชภณัฑ์ เคร่ืองมือในการตรวจโรค เคร่ืองช่วยในการหายใจ และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานได้ โดยอาจด าเนินการ ในลกัษณะหนึ่งลกัษณะใด ดงัต่อไปนี้
◼ 1.1 ในกรณทีี่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน มหาวทิยาลยั หอประชุม ที่ยงั

ไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรค เม่ือได้รับ
ความยนิยอมจากหน่วยงานที่มีอ านาจอนุญาตให้ใช้สถานที่ตามกฎหมายแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกส็ามารถตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ดงักล่าว และจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ 
ทั้งนี ้อาคารสถานที่ดงักล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือการตรวจรับงานหรือมีข้อพิพาท

◼ 1.2 ในกรณทีี่ไม่สามารถใช้สถานที่ของทางราชการเป็นสถานที่ส าหรับด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรค 
และมีความจ าเป็นต้องจัดหาสถานที่ของเอกชน เพ่ือใช้ในการด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการเช่าสถานที่เอกชนได้ 

◼ 1.3 กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดหาวสัดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการป้องกนัและควบคุมโรคได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

◼ 1.4 กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นหน่วยด าเนินการหรือร่วมด าเนินการกอ็าจพจิารณา
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการป้องกนัและควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานอ่ืน
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559



หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยที่เกีย่วข้อง 

◼ ระเบียบฯข้อ 15 ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในการป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้

◼ (1) ยา เวชภัณฑ์ และวสัดุทีใ่ช้ในการป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยาง
หรือหนัง ผ้าปิดปากหรือปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) 
หรือเส้ือกนัฝน 

◼ (2) เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน
โดยค านึงถึง ความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั



หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยที่เกีย่วข้อง 
หนังสือ มท.ด่วนที่สุดที่ /ว ๔๑๑๖ ลว. ๑๙ ก.ค.๒๕๖๔ ประกอบหนังสือ มท.ด่วนที่สุดที่ /ว ๑๕๖๒ ลว. 
๒๑ ก.ค.๒๕๖๔

แนวทางการค้นหา ดูแล แยกกกั และกกัตัวดูแลรักษาที่บ้าน หรือศูนย์พกัคอย ก่อนน าส่งโรงพยาบาล
หรือโรงพยาบาลสนาม ของ อปท.
❑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์พกัคอยและการกกัตัวที่บ้าน (Community Isolation และHome Isolation)

รวมถึงบุคคลกลุ่มเส่ียงที่ทางราชการส่ังให้กักตัวที่บ้าน
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ให้ใช้สถานที่ราชการก่อน ถ้าไม่มีอาจเช่าสถานที่เอกชนได้
๒. ค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดนิทางไปราชการ แต่ต้องไม่เบิกซ ้าซ้อน
๓. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ และจัดเลีย้งอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง วนัละไม่เกนิ ๓ มื้อๆละ

ไม่เกนิ ๕๐ บาท
๔. จัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยใช้รถยนต์ส่วนกลาง ถ้าไม่มีหรือไม่เพยีงพอ อาจจ้างเหมาบริการได้

❑ ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถน าไปใช้กบัในการป้องกนัควบคุมโรคผู้ป่วยโควดิ-19ทุกประเภทที่เป็นกลุ่มเส่ียง
ที่ทางราชการส่ังให้กกัตัวที่บ้านซ่ึงอยู่ในเขตพืน้ที่ของ อปท.ด้วย

❑ โดยค่าใช้จ่ายข้างต้น  ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกรณทีี่มีขอรับค่าใช้จ่ายบริการ
สาธารณสุขจาก สปสช.แล้ว ห้ามน ามาเบิกซ ้าซ้อนกนัอกี



หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยที่เกีย่วข้อง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1608ลงวนัที ่17 มนีาคม 2563
ประกอบหนังสือ มท.ด่วนทีสุ่ดที ่/ว 1562 ลว. 21 ก.ค.๒๕๖๔ 

ในการด าเนินการประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบกลาง ประเภทเงนิส ารองจ่าย

◼ หากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ด าเนินการโอนประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
วธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 26 หรือข้อ 27

◼ ในกรณทีี่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีไม่เพยีงพอที่จะด าเนินการได้ ให้ใช้จ่ายจากเงนิสะสม  

◼ ในกรณทีี่เงนิสะสมมีไม่เพยีงพอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพจิารณาน าเงนิทุนส ารองเงนิสะสม
มาใช้จ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเกบ็
รักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิม่เติม ข้อ 87

◼ หากไม่เข้าเง่ือนไขของการใช้จ่ายเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอท า
ความตกลงกบัผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนด าเนินการ

◼ การเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินการศูนย์พกัคอยและการกกัตัวที่บ้าน (Community Isolation 
และHome Isolation) ต้องไม่ซ ้าซ้อนกบัการด าเนินการของหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่



๕.ขัน้ตอนการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง
ก าหนดให้มี ๓ วธีิ ดังนี ้

Monthien Charoenpol

๑) วธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไป : เชญิชวนผูป้ระกอบการ

ทัว่ไปทีม่คีุณสมบตัติรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ

๒) วธิคีดัเลอืก : เชญิชวนเฉพาะผูป้ระกอบการทีม่คีุณสมบตัติรง

ตามเง่ือนไขทีก่ าหนดซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า ๓ รายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เวน้

แตใ่นงานนัน้มผูีป้ระกอบการทีม่คีณุสมบตัติรงตามทีก่ าหนดน้อยกว่า

สามราย

๓) วธิเีฉพาะเจาะจง : เชญิชวนผูป้ระกอบการทีม่คีุณสมบตัติรงตามเง่ือนไข

ที่ .    ก าหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรอืใหเ้ขา้มาเจรจา

ตอ่รองราคา



(๓)การจัดหาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

❑ (ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ย่ืน
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคดัเลือก

❑ (ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน (๕๐๐,๐๐๐ บาท)ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

❑ (ค) การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่ผู้ีประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุจากผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอ่ืนทีจ่ะใช้ทดแทนได้

❑ (ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาต ิ 
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง



(๓)การจัดหาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

❑ (จ) พสัดุทีจ่ะท าการจดัซ้ือจดัจ้างเป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุที่ได้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้
ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือ
ต่อเน่ืองในการใช้พัสดุนั้น  โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่
สูงกว่าราคาพสัดุทีไ่ด้ท าการจดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว

❑ (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ

❑ (ช) เป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง
❑ (ซ) กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (เช่น การจัดหาจากรัฐวิสาหกิจ  หรือสินค้าที่รัฐ

มกีารส่งเสริม/นวตักรรม  หรือการจัดหากรณีจ าเป็นเร่งด่วน(ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ซ่ึงหาก
ใช้วธีิอ่ืนอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและเสียหายแก่หน่วยงานหรือประโยชน์สาธารณะ)



(๓)การจัดหาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัต่อไปนี้
❑ (๑) กรณีใช้วธีิอ่ืนแล้วไม่ได้ผลตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการทีม่ีอาชีพขาย

หรือรับจ้างนั้นโดยตรง หรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มาย่ืนเสนอราคา ทั้งนี ้หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายที่
เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ
ราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได้

❑ (๒) กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุทั่วไป และไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) 

วงเงนิไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยไม่ต้องจัดท าแผนการจัดซ้ือ
จดัจ้าง  โดยให้ท า รายงานขอซ้ือขอจ้างเสนอขอความเห็นชอบ และสามารถแต่งตั้งผู้ตรวจรับเพ่ือ
ท าการตรวจรับได้ 

กรณีวงเงนิ ๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยไม่ต้องจัดท าแผนการ
จดัซ้ือจดัจ้าง โดยให้ท ารายงานขอซ้ือขอจ้างเสนอขอความเห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุเพ่ือด าเนินการตรวจรับ

กรณีการจดัซ้ือจดัจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) วงเงินไม่
เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถจดัซ้ือจดัจ้างกบัผู้ประกอบการ SMEs รายใดรายหนึ่งในบัญชีได้

(๓)การจัดหาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
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ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัต่อไปนี้
❑ (๓) กรณมีีผู้ประกอบการรายเดยีวหรือเกดิภยัอุบัติภยัร้ายแรงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) ให้เชิญ

ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงมาย่ืนราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยงัสูงกว่าราคา
ในท้องถิ่น หรือราคาหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะท าได้ (ไม่ต้องจัดท าแผนฯ)

❑ (๔) กรณจี าเป็นต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เติมหรือต่อเน่ืองจากพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตาม
มาตรา ๕๖(๒) (จ) ให้เจรจากบัผู้ประกอบการรายเดมิตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่ง
มอบ เพ่ือขอให้มีการซ้ือหรือจ้างตามรายละเอยีด และราคาที่ต ่ากว่าหรือราคาเดมิ

❑ (๕) กรณกีารขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๖(๒) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวธีิเจรจาตกลงราคา (ไม่ต้องจัดท าแผนฯ)

❑ (๖) กรณจีัดซ้ือที่ดนิหรือส่ิงปลูกสร้างเฉพาะแห่งตามมาตรา๕๖(๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดนิหรือส่ิงปลูกสร้าง
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

❑ (๗) กรณจี าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงหากใช้วธีิอ่ืนอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและเสียหายแก่หน่วยงานหรือประโยชน์
สาธารณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๕๖(๒) (ซ) ให้ด าเนินการได้โดยไม่ต้องจัดท า
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และรายงานจัดซ้ือจัดจ้าง โดยให้ใช้รายงานเป็นหลกัฐานการตรวจรับตามระเบียบฯ
ข้อ ๗๙ วรรคสอง

(๓)การจัดหาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

Monthien Charoenpol



๗.ขั้นตอนการบริหารสัญญา
กระบวนการบริหารสัญญาตามกฎหมาย/ระเบียบ

พัสดุอันเป็นกฎหมาย/ระเบียบแม่บท มีคณะกรรมการ
ตรวจรับเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการบริหารสัญญา 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังน้ี
◼ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา(ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)

◼ การขยายระยะเวลา(ก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา)

◼ การงด หรือลดค่าปรับ

◼ การบอกเลิกสัญญา
Monthien Charoenpol



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559

ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุนได้
ภายใต้หลกัเกณฑ์ ดงันี้
(1) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ให้เงนิอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลกัษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและโครงการที่
มีลกัษณะเป็นการจัดเลีย้งอาหาร หรือการจัดกจิกรรมนันทนาการ 

ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอ่ืนในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกอบข้อ 8(1) คือ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องมีอ านาจหน้าที่
เช่นกนั)
(2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงนิอุดหนุน
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนที่จะพจิารณาให้เงนิอุดหนุน
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้
ในหมวดเงนิอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน
สะสมทุนส ารองเงนิสะสม หรือเงนิกู้



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559

ข้อ 8 หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุนจาก อปท. จะต้องด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี้
(1) เสนอโครงการขอรับเงนิอุดหนุนซ่ึงต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอรับเงิน

อุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคบั โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดของ
กจิกรรมในโครงการดงักล่าว

(2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ ยกเว้น กรณี
ตามข้อ 7 ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน  

ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างตามจ าแนกงบประมาณ ต้องมี
งบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทย ส่วนกรณอ่ืีน ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพจิารณาตามสถานะทางการคลงั

(3) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องด าเนินการตามโครงการเอง โดยไม่สามารถมอบหมายให้
หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนได้

ข้อ 12 ให้ อปท.ผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการของหน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกฬีาและการส่ง
นักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบฯ ข้อ ๔
“การจัดงาน” หมายความวา่ การจดังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามอ านาจหนา้ท่ีตาม

กฎหมาย โดยก าหนดไวใ้นแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเองหรือจดั
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือจดัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน

“การจัดการแข่งขันกฬีา” หมายความวา่ การจดัการแข่งขนักีฬาตามอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย โดย
ก าหนดไวใ้นแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเองหรือจดัร่วมกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือจดัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน และนโยบาย มท.

“ค่าใช้จ่ายพธิีทางศาสนา” หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายในการประกอบพิธีทางศาสนาท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัลกัษณะงานท่ี อปท.จดั
ระเบียบฯ ข้อ ๗
ค่าใชจ่้ายในการจดังาน
(๑) ค่าพิธีทางศาสนา
(ก) ค่าพิธีส าหรับศาสนาเดียวในการจดังานคร้ังนั้น ให้เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
(ข) ค่าพิธีส าหรับ ๒ ศาสนาข้ึนไปท่ีจดัร่วมกนัในการจดังานคร้ังนั้น ให้เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่

เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท



(๒) ค่ารับรอง ผูท่ี้ไดรั้บเชิญมาร่วมงานและผูม้าร่วมประกอบกิจกรรมตามวตัถุประสงค์
(ก) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ไม่เกิน ๕๐ บาท/คน/วนั
(ข) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลไ์ม่เกิน ๑๐๐.- บาท/คน/วนั

(๓) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสถานท่ีและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง ใหเ้บิกไดเ้ท่าท่ี
จ่ายจริง

(ก) ค่าเช่าสถานท่ีจดังาน
(ข) ค่าเช่าหรือค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดังาน รวมค่าติดตั้งและร้ือถอน
(ค) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั
(ง) ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด
(จ) ค่าใชจ่้ายในการตกแต่ง จดัสถานท่ี
(ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
(ช) ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจดังาน



(๔) ค่าใชจ่้ายในการประกวดหรือแข่งขนั
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน
๑) เจา้หนา้ท่ีของรัฐ อตัราคนละไม่เกิน ๔๐๐.- บาท/วนั
๒) ไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ อตัราคนละไม่เกิน ๘๐๐.- บาท/วนั

(ข) ค่าโล่ หรือถว้ยรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่ผูช้นะ ช้ินละไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท
(ค) เงินหรือของรางวลันอกเหนือจาก (ข) ท่ีมอบใหแ้ก่ผูช้นะ ใหเ้บิกจ่ายไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ ๓๐ ของประมาณการค่าใชจ่้ายตามโครงการ
(๕) ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการใหเ้บิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ าเป็นและประหยดั
(๖) ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์งาน ใหเ้บิกจ่ายไม่
เกินร้อยละ ๒๐ ของประมาณการค่าใชจ่้ายตามโครงการ
(๗) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งในการจดังาน ใหเ้บิกไดเ้ท่าท่ีจ าเป็นและ
ประหยดั



Q & A


